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ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ
ХОРАЙЗЪНС БЪЛГАРИЯ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА,
КОЯТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА,
СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 2012 Г.

КАКВО Е ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ?
ВРЕМЕННА

ГЪВКАВО

ФИНАНСОВО

РАБОТА

БИЗНЕС РЕШЕНИЕ

ИЗГОДЕН МОДЕЛ

За фирми които имат нужда от
нови или допълнителни
служители, но не желаят или
нямат възможност да ги назначат
за постоянно при себе си.
За покриване на временни
нужди, натоварване и недостиг
на ресурси. За чужди компании
без юридичско лице в страната.

Всички стартиращи, а дори и
зрели компании имат
ограничени финансови
възможности, изнесеното
управление на служители,
предоставя повече време за
реализация на бизнес планове и
намалява административния
разход на компаниите.

… известна още като лизинг на
персонал, е бизнес услуга, при
която едно юридическо лице
(предприятие, осигуряващо
временна работа) наема и
осигурява на друго юридическо
лице (предприятие ползвател)
персонал под негово
ръководство и контрол.

БИЗНЕС ПОЛЗИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ЛИЗИНГ
ГЪВКАВОСТ - при използване на
човешките ресурси, в зависимост от
моментните нужди;
УДОБСТВО - без взаимоотношения
вменявани от ролята на работодател;
КАЧЕСТВЕН ИЗБОР НА РЕСУРСИ - смяна в
случай, че служителят не отговаря на
вашите изисквания;
ОПТИМИЗАЦИЯ на ресурсите административни, правни и финансови.

КОГА И ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА УСЛУГАТА
ПО ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ?
- Чуждестранни компании и НПО, които не
са регистрирани в страната;
- Организации с малък брой служители;
- За временни проекти, които изискват
допълнителни
ресурси
–
промощии,
маркетингови проучвания, кампании, сезонни
работни места, временни работни места.
- Големи организации с ограничения и
специфични
нужди
при
наемане
на
персонал.

ОПЕРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА УСЛУГАТА
Подбор, наемане, администриране
Трудови договори – изготвяне, регистриране,
сключване, промяна, прекратяване
Възнаграждения – изчисляване, изготвяне,
изплащане
Администриране на всички процеси, свързани
с работата на служителите

Възнаграждения, осигуровки, данъци се извършват
от посредника на база на детайлна справка
Сумата за услугата може да бъде твърдо
фиксирана, на човек или като процент от
възнаграждението

Временната заетост и работа при модел лизинг на персонал изисква специален лиценз и застраховка

